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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2012 se pomalu končí. V čem byl výjimečný, co nám všem v obci přinesl a jaký
bude ten rok příští?
Především se nám podařilo významně zlepšit stav a vzhled ulic Maloprosenská a
Grymovská, které jsou dlouhodobě přetíženy nákladní kamionovou dopravou. Oprava
vozovky, protihluková opatření spočívající ve výměně oken bytových domů, výstavba 2
přechodů pro chodce znamenají vyšší bezpečnost pohybu, zejména pro děti a seniory a
také zmírnění hlukové zátěže obyvatel přilehlých domů. O investice se přitom podělili
správa silnic a ŘSD (vozovka), Olomoucký kraj (výměna oken) a naše obec (výstavba
přechodů). Proběhla řada nelehkých jednání a tříbení názorů na další řešení dopravní
situace na těchto ulicích. Výhledově posuzujeme možnost výstavby přechodů u cukrovaru a u obecního parku. Peticí jsme se zapojili do podpory výstavby dálnice D1 (v roce
2011) a do jednání s městem Přerov a okolními obcemi o možnostech omezit průjezd
na vozidla s nosností pod 10 tun.
Vybudováním dalšího přechodu pro chodce na ulici Na Návsi – u kostela jsme dokončili projekt Bezpečná cesta dětí do školy, v jehož rámci byly dříve instalovány měřiče
rychlosti a zpomalovací semafor.
Dlouhodobě chátrající šatny a bufet začaly na jaře ohrožovat bezpečnost návštěvníků obecního parku a přistoupili jsme k jejich demolici. A protože již v roce 2011 jsme
společně se sportovci připravili upravené zadání půdorysu provozní budovy a dokumentaci pro stavbu kanalizační přípojky a WC, mohli jsme dokončit celou stavbu již v tomto
roce. Po více jak 10 letech od schválení tohoto záměru zastupitelstvem se nám podařilo
vytvořit důstojné zázemí pro sportovní a kulturní činnost v parku. Mimo jiné se nám podařilo zajistit výhodné financování úvěrem (s úrokem nižším než inflace) a s krytím splátek z navýšení rozpočtu novým rozpočtovým určením daní (RUD), které začne platit
v roce 2013. V příštím roce budeme dokončovat terénní úpravy, chodníky a oplocení.
Co mají výše uvedené záměry společného a proč jsme je, mnohdy i za cenu hektického úsilí, realizovali v tomto roce? Byly to poslední možnosti získávání dotací (přechody
a provozní budova v parku) a uzavírka ulic Maloprosenská a Grymovská při opravě vozovky umožnila uspořit náklady při stavbě přechodů. A i to, že realizace těchto staveb by
nebyla možná bez aktivního jednání a spolupráce s okolními obcemi a Olomouckým krajem, k čemuž patří i vyjádření politické podpory (petice k dálnici D1 a podpora RUD).
Dokončení těchto staveb zařazených do Programu obnovy obce Prosenice 2009-2013
schváleného v roce 2009 nám umožnila tento program z větší části naplnit a věnovat se
plánování dalšího rozvoje obce.
Další rozvoj obce se neobejde bez zajištění financování, proto jsme se v průběhu
roku soustředili na možnosti získání dotací z Regionálního operačního programu Střední
Morava. Rok 2012 byl opět posledním rokem podávání žádostí o dotace z plánovacího
období 2007-2013 a další možnost budeme mít až v letech 2014-2015. Připravili jsme
3 projekty, projekt Cyklostezka Bečva, úsek
2 Prosenice-Grymov (trasa cyklostezky od
obecního parku za hřištěm kolem garáží a pak dále po pravé straně silnice směrem

ke grymovskému mostu), projekt Revitalizace centrální části obce Prosenice (chodník a
přemístění veřejného osvětlení v ulici Na Návsi a parkoviště a stání jízdních kol mezi
budovou školy, tělocvičnou a hřištěm) a projekt Regionální muzeum Prosenice (úprava
budovy teletníku na nádvoří obecního úřadu na depozitář a muzeum). Projekt cyklostezky byl vybrán k realizaci a v současné době se připravuje dokumentace pro stavební
povolení.
Základním dokumentem rozvoje území obce je územní plán.
plán Ten náš je starý více
než 12 let a i přes postupné a zdlouhavé zapracovávání dílčích změn neodpovídal plně
potřebám obce a požadavkům na jeho provedení. Podařilo se nám získat dotaci Olomouckého kraje na jeho zpracování, schválit zadání územního plánu. Do konce tohoto
roku bude zpracován návrh územního plánu, který bude v roce 2013 postupně procházet připomínkovým řízením dotčených institucí a organizací a veřejným projednáváním.
Hlavním zájmem obce při zpracování územního plánu je připravit plochy pro budoucí
bytovou zástavbu a nabídnout tak, zejména mladým rodinám, možnosti bydlení. V rámci
přípravy nového územního plánu jsme rovněž vyjasňovali rozvojové záměry Moravské
zemědělské a.s., Hanácké potravinářské společnosti s.r.o. a VaK Přerov na katastrech
naší obce.
V posledních měsících roku jsme se společně se starosty obcí Buk a Radvanice
věnovali integraci místní akční skupiny MAS Záhoří-Bečva, o.s. na území mezi Přerovem
a Hranicemi na Moravě, vč. města Lipník nad Bečvou. V jednacím sále v Prosenicích se
sešli nejprve starostové obcí z tohoto území a následně na dalších 3 jednáních rady mikroregionů. Lipenska, Pobečví a Záhoří, aby připravili restrukturalizaci MAS Záhoří- Bečva
na místní akční skupinu s novým názvem MAS Moravská Brána, o.s.
o.s Význam tohoto kroku docení obec v letech 2014-2020, kdy bude možné prostřednictvím tzv. komunitního
plánování MAS soutěžit o získání finančních prostředků i z operačních programů evropské unie.
Loni vůbec poprvé a letos podruhé jsme se účastnili 4. ročníku Her mikroregionu
Pobečví v Radvanicích, které se konalo dne 14.07.2012 pod motem postaviček Pata a
Mata. Podařilo se nám postavit silné mužstvo, které překvapilo ostatní jak svými dovednostmi, tak nezdolným bojovým duchem. Ani vytrvalý déšť nezabránil našemu týmu dokončit např, soutěž v přemísťování vody v ústech. A guláš, který připravili Martin Zmeškal
a Stanislav Krejčí suverénně vyhrál první místo. Jen problematické hodnocení soutěže
sání vody z kojenecké láhve nás připravilo o první místo. Velké poděkování patří našemu týmu ve složení Martin Zmeškal, Stanislav Krejčí (1. místo ve vaření guláše i ostatní
disciplíny), Jana Mikulová, Jakub Skopal, Hana Mikulová, Michala Božková, Kateřina
Kudličková, Luboš Zatloukal, Šimon Pospíšilík. Vytvořili perfektní tým. První místo vyhrál
tým ze Sobíšek, který byl pořadatelem her v loňském roce a proto se pořadatelství Her
bez hranic 2013 přesunulo do Prosenic. Uvítáme tak soutěžní týmy ze všech obcí mikroregionu a z Polska dne 8.6.2013 v areálu obecního parku.
Pravidelně jsme se scházeli s představiteli spolků, abychom společně koordinovali spolkové akce a organizovali akce společné. Velmi nás potěšilo, že se TJ Sokol podařilo založit přípravku malých fotbalistů, která čítá skupinu okolo 25 chlapců a dívek, která
pravidelně 2x týdně trénovala na fotbalovém
hřišti a následně v tělocvičně. Rovněž
3
vzniklo společenství nadšenců okolo depozitáře v Prosenicích, které již inventarizovalo

exponáty shromážděné v tomto roce a které iniciovalo a připravilo Výstavu 2 lidoví umělci z Prosenic v hanáckém skanzenu v Příkazích, kterou v průběhu roku shlédlo okolo
5 tisíc návštěvníků. Velmi si vážíme a děkujeme za dobrovolnou práci všem, kteří se
podílejí na kulturním a sportovním životě v obci. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na zvelebení okolí svých domů a veřejných prostranství.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřál šťastné a klidné vánoční
svátky a v Novém roce 2013 hodně zdraví a úspěchů.
úspěchů
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.—starosta

4
Přechody pro chodce v ulicích Na Návsi a Maloprosenská

5
Hry bez hranic v Radvanicích—sání z kojenecké lahve a 1. místo za nejlepší guláš.. .

Poohlédnutí za uplynulým rokem 2012
Oslava „Svátku matek“
Dne 9. května 2012 pořádal místní zahrádkářský svaz ve spolupráci se spolkem žen
z Prosenic a Obecním úřadem Prosenice oslavu „Svátku matek“. V úvodu oslavy popřál
pan starosta všem ženám – matkám k jejich svátku. S pásmem hanáckých lidových písniček a tanců vystoupili členové Hanáckého Prosénku. Na stolech nechyběly tradiční
voňavé koláčky a zákusky, které si místní ženy každoročně na tuto akci samy připravují.
A chybět nesměla ani veselá tombola, při které se vždy všichni pobaví. Po celý zbytek
odpoledne pak k dobré pohodě hrálo Duo Harmony (Jana Caruzzi).
Vítání občánků v Prosenicích
V neděli 3. června 2012 se konalo v sále obecního úřadu v Prosenicích „Vítání občánků“. Po úvodním kulturním vystoupení dětí z mateřské školy přivítal pan starosta naše
nejmenší občánky do svazku obce a popřál jim i jejich rodičům hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v životě.
Do svazku obce Prosenice byli přivítáni tito noví občánci: Valentýnka Dušková, Eliška
Handlová, Eriček Křížek a Kristýnka Flašarová,
Flašarová
Připravila: J. Lajtochová
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Z činnosti rybářského spolku Prosenice v roce 2012
V předcházejícím jarním čísle Zpravodaje obce Prosenice jsme Vás informovali o naší
první akci letošního roku, kterou byl „Rybářský ples“, který se i díky Vám zúčastněným
vydařil. V průběhu roku pak následovaly další naše akce.
V sobotu 12. května 2012 jsme pořádali pro všechny příznivce „Petrova cechu“ rybářské závody na Rýnském rybníku. Rybářské klání začalo v 5 hodin ráno a skončilo ve 12
hodin.
V kategorii děti a mládež o největší počet nachytaných ryb o celkové délce v cm se umístili:
1. místo - Jakub Š k r a b a l
- 946 bodů
2. místo - Radim H o f m a n
- 481 bodů
3. místo David S k o p a l
- 299 bodů
Kategorie dospělí:
dospělí
1.místo - Vladimír F r y d r y c h - 847 bodů
2. místo - Michal V e l í m
- 806 bodů
3. místo - Vladimír P a v l í k
- 735 bodů
Rybářských závodů se zúčastnilo celkem 63 rybářů. Pro všechny rybáře i nerybáře
jsme se opět snažili připravit bohaté občerstvení od výborné ranní polévky přes guláš,
smaženého kapra, makrely, kabanos až po speciality z nově vybudované udírny na ryby.
Děkujeme všem, kteří přišli závodit nebo se jen podívat a již teď se těšíme na další setkání při rybářských závodech v příštím roce.
V sobotu 26 května jsme se podíleli společně s ostatními spolky na zdárném průběhu
akce „Kácení
Kácení máje“ co se týče obstarávání a dovozu stromu, stavění a hlídání májky a
zdařilé scénky při dobývání májky „lehkou i těžkou technikou“. Chci poděkovat děvčatům i chlapům, kteří tuto scénku připravili a předvedli.
V pátek 22. června 2012 v rámci hodových oslav v obci se u Rýnského rybníka uskutečnilo „Vítání léta“ spojené s dětským dnem, za vydatné pomoci paní Jany Trnčákové a
základní školy Prosenice. Počasí přálo a děti, které se zúčastnily sportovního klání
v podobě štafetového běhu, dostaly různé pamlsky a ti, kteří byli nejrychlejší získali poháry, diplomy a medaile. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří tuto akci připravovali a
dohlíželi na její zdárný průběh.
Pak nastal čas prázdnin a dovolených, který po dvou krásných měsících dospěl
k 31.srpnu, kdy jsme se společně s mnohými z Vás rozloučili u Rýnského rybníka s létem
a prázdninami. O zábavu se postaral p.Josef Mikula s harmonikou a p.Pavel Davídek
s kytarou.
V rámci spolupráce s přerovským Pivovarem Zubr jsme se opět zúčastnili ve dnech
7.a 8. září 2012 akce „Zubrfest
Zubrfest 2012“ na výstavišti v Přerově, kde jsme v nočních hodinách hlídali celý areál a přes den jsme se starali o úklid výstaviště. Jelikož se této akce
zúčastňují tisíce lidí z Přerova a širokého okolí, nebylo pro nás snadné udržet areál výstaviště v čistotě - všude kelímky od piva, tácky, papíry apod. Všem členům naší organi7
zace i nečlenům, kteří nám pomáhali, chci touto
cestou poděkovat.

Podzimní měsíce tohoto roku jako i ty předešlé jsme rovněž věnovali pracem okolo
rybníka (zpevňování břehů, sekání trávy, vysazování mladých stromků okolo rybníka,
natírání laviček, krmení ryb a podobně).
Poslední naší akcí tohoto roku bude již tradiční setkání u Rýnského rybníka na
Silvestra, tj. 31.prosince 2012 ve 13.oo hodin, kde můžeme společně s Vámi zhodnotit
uplynulý rok. K mání bude svařené víno, horký čaj, atd… Myslíme si, že to bude určitě
příjemná odpolední procházka před večerní oslavou Silvestra.
Vážení čtenáři i nečtenáři tohoto Zpravodaje, jelikož se blíží čas Vánoc, chceme Vám
všem jménem rybářského spolku Prosenice poděkovat za přízeň, kterou nám celoročně
věnujete a popřát Vám všem hezké a klidné Vánoce 2012 a šťastný nový rok 2013.
2013
Za Rybářský spolek Prosenice – Vítězslav Rédr

Dětský den 2012 na Rýnském rybníku.
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Základní škola a Mateřská škola Prosenice
Vážení rodiče, přátelé školy, děti,
V tomto období je dobrým zvykem zavzpomínat a vyhodnotit končící kalendářní rok.
Nastalo období již tradičních příprav na vánoční svátky, období rekapitulace a zamyšlení
nad končícím rokem 2012, období zhodnocení našeho úsilí v práci, rodině i společnosti.
Je to období, kdy také my v naší škole promýšlíme a hodnotíme uplynulé období. Končící
rok byl pro naši školu hodně náročný. Proběhla celá řada školních akcí, projektů, oslavy
225 let školy. Domníváme se, že jsme všechny plánované úkoly splnili a můžeme být se
svou prací spokojeni. K tomuto poznání nás vedou i příznivé ohlasy rodičů a veřejnosti.
Především se snažíme plnit zodpovědně hlavní cíl naší činnosti – vzdělávání a výchovu,
aby děti chodily rády do naší školy, aby se v naší škole cítily bezpečně a dobře. Pracovali
jsme se na projektech – státních i mezinárodních, zapojili se do celé řady kulturních i
sportovních aktivit, tvoříme i vlastní školní projekty. Tato práce s dětmi je však jiná a
zajímavá v tom, že nikdy nekončí a tak pro nás vlastně žádná „uzávěrka“ nemůže být.
Letos se nám povedla i celá řada tradičních akcí, kterých se pravidelně zúčastňují i rodiče dětí a to je dobře. Nejlepším přínosem pro děti je dobrá spolupráce mezi školou, dětmi a jejich rodiči. Přáli bychom si, abychom společně – pracovníci školy, rodiče i veřejnost - vnímali školu jako „svoji“ a společným úsilím vytvářeli co nejlepší podmínky pro
výchovu a vzdělávaní dětí..
Konec roku jsme oslavili již tradiční veselicí Juchajrádum s ohňostrojem.
Rádi bychom také vyslovili poděkování zřizovateli našeho školského zařízení obci Prosenice za všeobecnou podporu školy. Velký dík patří také všem lidem – přátelům školy,
kteří nám pomáhají při nejrůznějších aktivitách a tím nám a především dětem umožňují,
aby činnost školy byla zajímavější a pestřejší. Moc si této pomoci vážíme!
I my všichni ze školy se připojujeme s přáním – dobré zdraví, pohodu, štěstí, úspěchy.
Přeji všem pracovníkům školy, přátelům školy, rodičům a hlavně dětem příjemné a klidné Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2013.
2013
Vzhledem k tomu, že nevyšel Zpravodaj v letním období, přikládáme příspěvky, které
byly určeny právě pro tento Zpravodaj. Je to vzpomínka na první pololetí roku 2012 a
závěr školního roku. Zavzpomínejte s námi.
Mgr.Lenka Dvořáková, ředitelka školy

Ze života základní školy a mateřské školy Prosenice
Skončil další školní rok a děti se jako obvykle těšily a připravovaly na svá prázdninová dobrodružství. Letos si odpočinek mnozí mimořádně zasloužili. Uplynulý školní rok byl
pro nás velmi náročný, protože byl ve znamení mnoha aktivit, činností, ale i nových školních povinností pro 5.třídy. Ve školním roce prošli páťáci několikerým testováním v celostátní působnosti. Můžeme se jen pochlubit
9 výbornými výsledky. V lednu se zúčastnili
testování společnosti SCIO – Gepard – informační gramotnost. Skončili na 6. místě

ze 468 pátých tříd, které se testování zúčastnily. Od této společnosti jsme zakoupili i
testy “Stonožka”, které jsou z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V českém jazyce dosáhli nadprůměrných výsledků, rovněž i v obecně studijních
předpokladech. V matematice bylo jejich hodnocení na špičkové úrovni. Poslední testování bylo v rámci České školní inspekce, které bylo celostátní. Bylo z předmětů český
jazyk, anglický jazyk a matematika. Naši žáci měli více než 73% úspěšnost. Určitě největší radost přinesl některým páťákům individuální úspěch – přijetí na víceleté gymnázium.
Všech 5 žáků, kteří se tam hlásili, bylo přijato. Musím říci, že tato třída našich odcházejících žáků byla opravdu mimořádná. Věříme, že i ostatním dětem se bude takto dařit za
podpory a vedení nás pedagogů.
Celoroční přípravy kulturního programu a dalších doprovodných akcí vyvrcholily v posledních květnových dnech, kdy jsme si připomněli 225 let od vzniku základní školy v
Prosenicích.
Prosenicích Při této příležitosti jsme vydali informační brožuru o naší škole. Do školy
zavítali i mnozí hosté, pedagogové a ostatní zaměstnanci, kteří zde dříve působili, přišli
zavzpomínat i mnozí bývalí žáci. Často byli příjemně překvapeni, jakou změnou škola za
uplynulé období prošla. Byli jsme velmi potěšeni, že se jim naše současná škola líbí.
V červnu se děti zúčastnily školních výletů.
výletů Ti nejmenší - mateřská škola byli v ZOO
Lešná. Ostatní žáci jeli do Olomouce, kde byli ve vlastivědném muzeu na zajímavé výstavě, a potom na Svatém Kopečku. Poslední výlet byl do Dukovan a na zámek v Náměšti
nad Oslavou. Exkurze v jaderné elektrárně je pro děti jistě něco zajímavého a mohli jsme
ji uskutečnit v rámci našeho projektu Comenius.
Comenius
Uplynulý školní rok byla naše škola ještě zapojena do dvou významných projektů –
Comenius – partnerství škol a EU školám. Projekt Comenius již ale nyní končí. Celý projekt jsme prezentovali na semináři Olomouckého kraje – Mezinárodní vzdělávací projekty. Pokud se nám vydaří závěrečné zprávy, budeme znovu usilovat o tento mezinárodní
projekt. Přinesl pro školu celou řadu zajímavých zkušeností.
Celý školní rok pracujeme s dětmi různými kreativními a zajímavými metodami a formami práce, aby pro ně vyučování bylo zajímavé a pestré. Jistě i doplňující akce školy
dětem přinášejí milé a příjemné zážitky.
Mgr. Lenka Dvořáková - ředitelka školy

Z činnosti školní družiny
Dobrý den, milí čtenáři.
Konec června - to je začátek prázdnin. Prázdniny, to je ten vytoužený čas, na který se
těší úplně všechny děti ze všeho nejvíce. A není divu, je přece skutečně víc než nutné si
pořádně odpočinout, zalenošit. Konečně nevstávat v těch kolikrát protivných šest hodin
ráno, ale vyspat se tak nějak pěkně „do růžova“ a možná, když zaprší, zůstat v tom pelíšku co nejdéle, prožít si třeba i „pyžamový den“. To správné lenošení k prázdninám rozhodně patří, a my ho všem dětem za pilnou celoroční práci plnou měrou přejeme. Pozorným čtenářům našeho Zpravodaje jistě neuniklo, kde jsme ve výčtu a informování o nás,
naší škole skončili v minulém čísle. A slíbili 10
jsme pokračování. Tak tady je.

V dubnu jsme si jako každý rok vyjeli do „Školy v přírodě“přírodě“ do Všeminy.
Čas tady prožitý veselým učením, spoustou nejrůznějšího sportování a soutěžení jako by
ani neměl žádné hranice. Prostě letí a letí a my pak plni dojmů musíme domů. A přesně
12. dubna se podařilo zapsat naši školu do České knihy rekordů - vytvořením hada, slepeného ze samých obalů od čajových sáčků, ty jsme během roku pilně sbírali. Náš rekordní had byl vytvořen z celkem 16 727 kusů sáčků a měřil 1019,1 metrů.
metrů Na průběh
rekordu poctivě dohlížel komisař agentury „Dobrý
Dobrý den“ z Pelhřimova.
Za zmínku z naší bohaté školní činnosti stojí také uskutečněné dva projekty pro děti
„Brambory – důležitá součást zdravého jídelníčku“ a „Společenství rybníků a řek“. Děti
si jinou formou výuky zopakovaly a prověřily celoročně probírané učivo ze všech vyučovacích předmětů a své znalosti a dovednosti zajímavou formou prohloubily a obohatily o
nové poznatky.
Zajímavé pro děti i pro nás bylo sportovní setkání naší ZŠ a ZŠ Radslavice v lehké
atletice,
atletice které se uskutečnilo v rámci oslav výročí 225 let od vzniku základní školy
v Prosenicích. Děti všech ročníků obou škol si porovnaly své možnosti ve skoku do dálky
z místa, běhu na 50 metrů, hodu granátem na cíl, ve vrhu koulí a ve štafetovém běhu.
Nás velmi potěšilo, že sice ne s velkým rozdílem, ale přece jen celkově zvítězila naše
škola.
Nezahálely ani naše Mažoretky.
Mažoretky Zúčastnili jsme se hned několika soutěžních přehlídek. Nejdříve to bylo v Litovli „Litovelský pohárek“,
pohárek“ kde jsme z počtu 9 skupin obsadili
4.- 5.místo. Koncem dubna jsme si zajeli do Jemnice a ze soutěže zde „O májovou korunku“ jsme si z počtu 13 soutěžních skupin odvezli krásné 5. místo. Malé mažoretky
nechyběly ani v průvodu při Kácení máje v Prosenicích. Ukázat, že nám to jde a že to
umíme jsme byli na oslavách MDD v Zábeštní Lhotě.
Lhotě A pak nás čekalo ještě jedno soutěžní vystoupení „Prostějovská medaile“.
Pochlubit se můžeme i úspěchy v námi oblíbeném sportovní odvětví - miniházené.
Nejdříve to byl turnaj O pohár starosty obce Prosenice“, který v letošním roce „slavil „
malé jubileum, proběhl již po páté. V nejstarší kategorii jsme po zásluze získali pro naši
školu ty nejcennější zlaté medaile i s pohárem za 1. místo. Na tomto místě je nutné
poděkovat našemu panu starostovi,
starostovi pod jehož garancí turnaj probíhá a dále pak všem
pomocníkům z řad mládeže za jejich pomoc, jak v roli rozhodčích, tak při prodeji a další
nezbytné organizaci. Děkujeme!
Ve dnech 14. a 15. června jsme již po sedmé vyjeli do Olomouce na turnaj
s mezinárodní účastí „MEGA
MEGA SAM CUP 2012 - Memoriál Jana Kratiny“. Hráli jsme ve
dvou kategoriích. Všechny děti reprezentující naši školu předváděly, co dovedou na hřišti. Podaly opravdu výborné výkony - potvrdit to mohou jistě i rodiče našich dětí, kteří byli
v Olomouci alespoň na chvíli nakouknout. Ne vždy se dětem dařilo, tak, jak si to samy
přály, ale sport je sport a vyhrát může vždy jen jeden. Důležité je, že se děti nevzdávaly,
bojovaly opravdu, jak se říká „až do roztrhání těla“. Mladší tým vybojoval nakonec
v konkurenci 12 družstev velmi hezké 8. místo.
místo Ti starší pak byli ještě lepší, mezi 12
velmi těžkými soupeři z celé republiky a z Chorvatska získali nakonec velmi cenné
6.místo.
6.místo Velkou radost nám pak udělalo naše vítězství nad prestižními týmy, jako jsou
například Chorvaté, Zora Olomouc, Veselí 11
na Moravě…. A ještě je nutno dodat, že děti
svou školu reprezentovaly ukázkově nejen po stránce sportovní, ale celým svým

vystupováním a chováním.
K červnu patří také neodmyslitelně svátek dětí.
dětí A my jsme na tento svátek samozřejmě nezapomněli. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže a vždy za splnění úkolu si
mohly vybrat nějakou tu „sladkůstku“. K poslechu a pro ty nejodvážnější i k tanci nám
zahrála skupina „FREĎÁCI“ ze Zábeštní Lhoty. A už jsme se dostali do finále. „Písemky“
byly napsané a ještě jsme se ukázali s prográmkem na hodech v naší obci.
Připravila: Jana Trnčáková

Když se blížily prázdniny
Když nalistujete ve slovníku slovo „prázdniny“, zřejmě nebudete souhlasit s tím, co je
tam napsáno, protože každý si pod slovem prázdniny představuje něco jiného. Například
školák si představuje tábory či dovolenou s rodiči. Plavec myslí na skvělý trénink venku.
Někdo pro změnu cítí smutek, třeba kvůli tomu, že přejde na jinou školu a musí se rozloučit se svými kamarády. Totéž cítím i já.
Bylo mi tu těch pět let dobře a pro mě je těžké opustit celou moji třídu, kromě těch,
kteří jdou se mnou na školu.
V lavicích této školy jsem strávila nejkrásnější chvíle svého života, zde jsem se naučila valnou většinu všeho, co teď vím. Všechny paní učitelky jsem měla vždy ráda a teď to
mám všechno ztratit. Všichni se na prázdniny těší, na tábory, na kolo, na bazén, na moře
….. Ale já ne, mně bude každá setina mm téhle školy chybět – lavice .. židle .. paní učitelky .. družina .. schody .. učebnice .. sešity .. úsměvy .. práce .. třída .. hodiny .. tabule ..
nástěnky .. zdi .. okna .. dveře .. podlaha .. a nejvíc radosti a štěstí .. budete mi chybět !
Veronika Vařáková, žákyně 5 třídy
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Hodové oslavy v Prosenicích
Ve dnech 22. až 24. června 2012 probíhaly v Prosenicích Hodové oslavy. V rámci
těchto oslav se v pátek 22. června konal u Rýnského rybníka Dětský den spojený
s Vítáním léta a prázdnin. V sobotu odpoledne pokračovaly hodové oslavy v obecním
parku, kde vystoupila hudební skupina Leopardi a večer se přítomní mohli pobavit na
Diskotéce.
Diskotéce Hlavní hodové odpoledne nastalo v neděli 24. června, kdy v obecním parku
po celé odpoledne hrála k dobré pohodě Záhorská Veselka a mezi jednotlivými vstupy
účinkovaly děti z Hanáckého Prosénku, folklórní soubor, country tance, děti ze základní
školy, mažoretky, discotance, navštívil nás i hanácký soubor Klásek z Kralic na Hané,
takže se bylo stále na co dívat. Pro děti byl připraven i doprovodný program a to skákací
hrad,
vláčkem
hrad soutěž ve střelbě ze vzduchovky, jízda na poníkovi a velmi oblíbení jízda „vláčkem
Proseňáčkem“.
Připravila: J. Lajtochová
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Posezení na hodech a jízda vláčkem „Proseňáčkem“.
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Vystoupení dětí ze základní školy a country tanců Hanáckého Prosénku na hodech.
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Hanácké Prosének a partnerský soubor Klásek z Kralic na Hané na hodech.

18
Moderní tance v podání dětí ze základní školy na hodech.

Hanácké Prosének
„Veselé
Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko“
Těmito slovy začínají zpěváčci z Hanáckého Prosénku své letošní vánoční pásmo. Je
plné koled, říkadel, hravých dramatizací. Doprovod na harmoniku zajišťuje p.Josef Mikula, děti hrají i na flétničky a doprovodné nástroje. Děcka si to užívají, děvčata pěkně zpívají a kluci, kterých máme letos sedm, ti to umí rozpohybovat!. Letos máme během prosince šest vystoupení, hlavně v Prosenicích, Radvanicích, Grymově, velké vystoupení
v Přerově na náměstí T.G.Masaryka / v sobotu 22.12.2012 v 17.00 hod./. Slavnostní
atmosféru mívá každoroční zpívání koled v prosenském kostele , ktreré se koná na Štěpána, dne 26.12. při ranní mši svaté, v 7.45 hod. Kolem dětí v souboru je samozřejmě
mnoho práce. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdož pomáhají jakýmkoli
způsobem, za vedení účetnictví, za péči o kroje, za vázání šátků, za morální podporu, za
dopravování dětí na akce, za pomoc při delších akcích jako například každoroční několikadenní soustředění pod Helfštýnem, kdy maminky i uvaří, tátové se starají o dřevo na
táborák, nejstarší členové souboru chystají zábavy a pestrý program Zkrátka jsme rádi,
že máme kolem sebe tak bezvadné lidi, moc si jich vážíme a děkujeme za ochotu pracovat pro děti ve svém volném čase bez nároku na odměnu
A na závěr posíláme přání, kterým Prosénci zakončují své letošní vánoční pásmo:
„Vinšujem vám šťastný a veselý Nový rok, abyste se dočkali Krista napřesrok.
Abyste měli pohanky po hambalky, žita od štíta do štíta, pšeničky od hranice po hranice,
kobzol plné hromady, sto kop ovsa do stodoly a sto rýnských do toboly. Do chlívka pěkná
dvě telátka, do kolébky pěkná dvě děťátka. Aby vám nikdy nechybělo chleba, a po smrti
– fuk do neba !“
Za Hanácké Prosének — Mgr.Zdenka Dokoupilová
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TJ Sokol Prosenice
Vážení sportovní fanoušci,
dovolte mi pár slov, abychom se ohlédli za rokem 2012. Jarní část sezóny 2011/2012
jsme odstartovali v dubnu a podmínky pro odehrání domácích zápasů nám poskytly Radslavice, protože jak již víte, v měsíci únoru došlo ke zbourání starých nevyhovujících šaten. Na konci sezóny jsme se umístili na 6. místě, stejně jako kluci z malé kopané.
kopané Mimo
sportovní stránku jsme se také podíleli v měsíci květnu na spolupořádání Kácení máje.
máje
Přes prázdniny jsme se zúčastnili turnaje v malé kopané v Buku, kde jsme se umístili
na 3. místě a o týden později v Radvanicích, kde jsme si o příčku polepšili. V srpnu to byl
již tradiční turnaj v Radslavicích ve velkém fotbale,
fotbale kde jsme skončili na 3. místě.
místě Také
jsme se pokusili vyrovnat propadlá místa na našem hřišti, což se nám také částečně
podařilo, ale hřiště se díky špatnému podloží stále propadá a propadat bude.
Podzimní část sezóny 2012/2013 nám odstartovala na konci srpna. Po dobrém vstupu do sezóny přišla série několika proher v řadě a nyní se krčíme ve spodní části tabulky, což zapříčinil špatný přístup některých hráčů k zápasům a také snad i to, že i celý
podzim jsme opět odehráli mimo domácí prostředí. Naproti tomu se klukům z malé kopané daří a nyní okupují 4. místo s minimální ztrátou na první místo. Největší radost
nám udělal vydařený nábor benjamínků , který se uskutečnil na začátku září.
K dnešnímu dni jich máme 24, z toho 2 děvčata. V současné době děti dochází dvakrát
týdně na trénink do tělocvičny, za což chceme hlavně poděkovat rodičům, že s nimi chodí a doufáme, že jim to vydrží.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obci, že nám v obecním parku vyrostly krásné šatny pro sportovce s bufetem a sociálním zázemím a také za celkovou podporu obce pro
sport. Poděkovat také musíme trenérům benjamínků a klukům, kteří se starají o naše
pěkné hřiště.
Přejeme klidné prožití Vánoc a co nejlepší vstup do roku 2013 a doufáme, že se
s vámi na jaře setkáme při domácích zápasech již na našem hřišti.
TJ Sokol Prosenice
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Výstava „Dva lidoví umělci z Prosenic“ v Hanáckém skanzenu v Příkazích
Ve dnech 29.dubna až 30. září 2012 se v Hanáckém skanzenu v Příkazích u Olomouce konala výstava „Dva
Dva lidoví umělci z Prosenic:
Prosenic Josef Kaluža – malíř a Ladislav Frélich –
řezbář“. Pořadateli výstavy byl Národní památkový ústav Olomouc a obec Prosenice.
V galerii (v prostorách bývalé sýpky v obytném domě) se uskutečnila zcela unikátní výstava. Byly zde umístěny panely s texty, fotografiemi, plakáty a obrázky prezentující obec
Prosenice, zvláště kulturní a společenský život na vesnici. Současně zde byly vystaveny
dokumenty prosenského malíře Josefa Kaluži. Dále zde bylo umístěno celoživotní dílo
lidového řezbáře pana Ladislava Frélicha – pohádkové postavy, zvířátka, sošky
sv.Floriána, rytiny Poslední večeře Páně, betlémy, znaky obce a mnoho dalších věcí. Expozici o Prosenicích instaloval Ing.Milan Pospíšilík s manželkou, expozici s vyřezávanými
věcmi a obrázky instaloval Mgr.Pavel Konečný z Památkového ústavu Olomouc. Celkem
bylo vystaveno 223 exponátů (fotografie, písemnosti, vyřezávky). K výstavě byl zhotovený hodnotný katalog.
Výstava měla značný úspěch, o čemž svědčí pochvalné zápisy v knize návštěv. Návštěvníci sem přijeli z celé České republiky, okolních států a dokonce nejvzdálenější zemí odkud návštěvníci přijeli byl Nepál. Výstavu navštívilo kolem 5000 návštěvníků.
návštěvníků
Na výstavu byly zapůjčeny věci od rodiny Frélichovy, od paní Marie Kišacové, od pana
Josefa Sehnala, z kostela, z hasičské zbrojnice, z obecního úřadu a dalších míst. Řada
občanů zapůjčila písemnosti či fotografie a sdělila doprovodné informace. Také byly pořízeny fotografie, především obrazů. Na vernisáži vystoupil s pásmem písní a tanců soubor Hanácké Prosének. Dopravu panelů a exponátů mezi Prosenicemi a Příkazy zajistil
Sbor dobrovolných hasičů Prosenice, který také vypravil z Prosenic autobus
s návštěvníky a Hanáckým Prosénkem.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nějakým způsobem přispěli k uskutečnění
této pro Prosenice velmi významné a hodnotné kulturní akce.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík
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Projekt depozitáře a regionálního muzea

22 v areálu obecního úřadu.
Diskuze nad projektem a prohlídka prostor

Přání občanům Prosenic od pana Boleslava Vacy z Příkaz
V sobotu 1. prosince 2012 se v jednacím sále v Prosenicích uskutečnila velmi zajímavá beseda s pamětníkem z Příkaz panem Boleslavem Vacou (86 let). Všem přítomným
návštěvníkům vyprávěl o lidových zvycích na vesnici v době adventní a na závěr promítl
film „Živý betlém ve skanzenu v Příkazích“. O svých dojmech z návštěvy Prosenic nám
napsal (svojí hanáčtinó) tyto řádky:
Po návrato od vás sem si to všecko v hlavě srovnával, co sem o vás viděl a zažel. Bel
sem v Prosenicich poprvni v ževotě a mosim přeznať, že sem bel mile překvapené, co
ste mě okázale a pověděle. Ož jenom ten dvur a celá ta stavba bévalyho statko a v něm
ta krásná společenska siň, kde sem pak s vama besedoval o Vánocich, bel zážitek, na
keré se nezapominá. Nebo v tem kostele ten vzácné mramorové oltář a všecko v čestotě
a v pořádko. A na tem hřbitově ta uprava cest a piskem vesepany kolem hrobu mě překvapila – všode belo vidět, že só o vas ledi, keři se o to staraji a mají rádi pořádek.
Nebo pak ta beseda sama, kde sem se setkal s vašém panem starostó a s vama
všeckéma, to srdečny převitáni. Já sem se tam citil jak doma pře setkáni se známéma
ledima. Nebo ten zájem, keré ste projevovale na závěr dotazama. Bel sem rád, že se
vám to lébilo a odjižděl sem spokojené, že sem k vám nepřejel nadarmo. Chtěl bech
vám všeckém za to moc poděkovat a ož se těšim, že se sem přejedo s našema podivat
až bodete to muzeum otevírat. Hlavně, abe Pámbu dal zdravi a belo to brzo. Přejo vam
radostny svátke božiho narozeni a v tem novym roko pak hlavně to zdravi a Boži požehnáni.
S pozdravem zpominá Boleslav Vaca z Příkaz o Olomóce.
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Beseda s panem Boleslavem Vacou v Prosenicích
1.12.2012.

Adventní posezení
V neděli 9. prosince 2012 se konalo v sále obecního úřadu v Prosenicích již tradiční
„Adventní posezení“ spojené se soutěží o nejlepší domácí vánočku. Na úvod přivítal
všechny přítomné pan starosta. Před zcela zaplněným sálem se představily se svým vánočním programem děti z Hanáckého Prosénku. Hned po nich vystoupily děti z mateřské
a základní školy a na závěr zatančila děvčata z country skupiny při Hanáckém Prosénku.
Pak již po celé nedělní odpoledne až do pozdních večerních hodin hráli a zpívali společně se všemi přítomnými harmonikář p.Josef Mikula a p.Zdeněk Zedek.
Součástí adventního posezení byla již tradiční soutěž o nejlepší domácí vánočku. Jen
škoda, že se v letošním roce zúčastnilo této soutěže méně soutěžících než
v předcházejících letech. Všichni přítomní diváci vybrali z vystavených vánoček tu, která
se jim nejvíce líbila na pohled. Pak již pětičlenná porota ochutnávala a vybírala vánočku,
která chutnala nejlépe. Po vyhodnocení byly vítězkám předány ceny, ale s prázdnou
neodešli ani ostatní soutěžící, kteří také dostali dárek, jako poděkování za účast v této
soutěži.
V divácké soutěži o pohledově nejpěknější vánočku získala nejvíce bodů pletená vánočka od Marie Jančíkové.
Jančíkové
V soutěží o chuťově nejlepší vánočku bylo umístění následující:
na 1. místě
- Marie M u š á l k o v á
na 2. a 3. místě - Blanka P o s p í š i l í k o v á a Věra G a l l a s o v á
(se stejným počtem bodů)
Věříme, že všichni, kteří se Adventního posezení zúčastnili, prožili příjemné nedělní
odpoledne provoněné vůní vánoček u rozsvíceného vánočního stromečku. Všem soutěžícím, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší domácí vánočku, děkujeme za účast a doufáme, že v příštím roce, kdy bude jubilejní 10. ročník této soutěže, bude soutěžících mnohem více. Všem přítomným také děkujeme za přízeň a věříme, že se všichni ve zdraví
opět za rok sejdeme.
Připravila: Jarmila Lajtochová

24

Poděkování hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Prosenice děkuje všem našim občanům a příznivcům
za podporu v naší činnosti během uplynulého roku. Snažíme se pořádat akce, na kterých
se společně setkáváme. Proto nás těší, že se s vámi můžeme sejít i na konci roku, kdy
začíná adventní čas, v naší zbrojnici u rozsvíceného Vánočního stromu, při koledách a
horkém čaji. Také se potkáváme na Mikulášské nadílce, kde na děti posíláme Mikuláše i
s čerty, a dospělé zahříváme svařeným vínem. Naše činnost je během roku mnohem
pestřejší, než jsem zde pár větami popsal. Děláme ji na jaře, v zimě, ve dne i v noci.
Jsme vyškoleni k zásahům, ale radši se setkáváme při veselejších událostech. Chci hlavně poděkovat všem našim hasičům i kamarádům, za práci, kterou s námi dělají ve svém
volnu. Někdy to bývá náročné, proto si ji vážíme. Naší členové se také budou těšit na
vaší návštěvu i s celou rodinou u nás v hasičské zbrojnici, kde vás rádi seznámí s naší
prací.
Přejeme Vám i všem rodinám hodně štěstí, hlavně zdraví a příjemném klidné svátky
vánoční.
Za SDH Prosenice – Josef Skopal

Vánoční koncert
Po loňském kladném ohlasu jsme i letos zorganizovali v kostele sv.Jana Křtitele
v Prosenicích Vánoční koncert přerovské hudební společnosti Entuziasté.
Entuziasté V neděli
16. prosince 2012 si mohli všichni přítomní ve zcela zaplněném kostele vyslechnout
krásné vánoční písně a koledy, které navodily pravou vánoční atmosféru. Celý koncert
doprovázel mezi jednotlivými skladbami mluveným slovem opět pan Vladimír Dvořák.
Všichni, kteří v neděli odpoledne navštívili místní kostel a vyslechli si vánoční koncert, pak spokojeně odcházeli domů, plni nevšedních zážitků.
Obecní úřad Prosenice jako pořadatel děkuje Vám všem za hojnou účast.

Návštěva v domově seniorů v Pavlovicích
Tak jako každým rokem, tak i letos jsme navštívili naše bývalé spoluobčany, kteří
pobývají v domově seniorů v Pavlovicích. Letošní návštěva byla obzvláště radostná, neboť 13. prosince 2012, tj. v den, kdy jsme seniory v Pavlovicích přijeli navštívit, se právě
dožíval krásného jubilea 94. let náš rodák pan Miroslav Kučera. Popřáli jsme nejen našemu jubilantovi, ale i všem našim bývalým spoluobčanům z Prosenic. V domově seniorů
jsme se zároveň sešli i s našimi harmonikáři pány Josefem Mikulou a Miroslavem Mikulou st.a Zdeňkem Zedkem, kteří tam přijeli zahrát a zazpívat všem babičkám a dědečkům a zpříjemnit jim tak zdejší pobyt. Společně se všemi přítomnými seniory jsme si zazpívali lidové písničky a koledy. Ve tvářích všech babiček a dědečků byla vidět radost i
dojetí.
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Připravila: Jarmila Lajtochová
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Entuziasté v prosenském kostele a návštěva v Domově seniorů Pavlovice.

Slovo duchovního správce farnosti Prosenice
Vážení občané Prosenic, chtěl bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu obce Prosenice za finanční příspěvek na opravu zídky u farní zahrady, která se začala rozpadat a
její oprava byla nutná. Pro vaši informaci dále uvádím, že byla provedena oprava omítky
v kostele a to na zdi od hřbitova, která vlivem vlhkosti odpadávala. Provedena byla i částečná malba. Dále byl opraven venkovní sokl kolem kostela. Lidé navštěvující Školní ulici
si také určitě všimli, že byla provedena oprava kapličky naproti školní družiny. Kaplička
teď vypadá velice pěkně a působí jako velmi estetický prvek v tomto místě. Veškeré zednické práce provedl pan Jan Otáhal ze Zábeštní Lhoty, za což mu patří velký dík. Poděkování patří i dalším lidem, kteří pomáhali dle svých možností.
Přeji všem občanům Prosenic šťastné a veselé vánoce a mnoho Božího požehnání
v příštím roce.
Kněz P.Pawel Bilinski

P. Bilinski při svěcení adventních věnců.
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Tříkrálová sbírka 2013
V sobotu a neděli 5. a 6. ledna 2013 proběhne v naší obci třináctý ročník „Tříkrálové
Tříkrálové
sbírky“ pořádané Českou charitou. Tato sbírka je pořádána v celé České republice. Sbírsbírky
ka je naprosto dobrovolná a je určena na pomoc postiženým lidem a lidem v nouzi v naší
republice i v zahraničí a na podporu celého charitního díla.
V Prosenicích byly sestaveny z dobrovolníků tři skupiny koledníků, jejímiž vedoucími
jsou Ing.Milan Pospíšilík, Ing.Jana Kročová a p.Antonín Zatloukal, kteří budou vybaveni
úředními průkazy opravňujícími provádět sbírku. Finanční prostředky budou vkládány do
zapečetěných pokladniček se znakem České charity. Obsah pokladniček bude následně
spočítán na obecním úřadě.
Oblastní charita Přerov děkuje předem všem dárcům za jakoukoliv částku a také lidem, kteří se na organizaci sbírky podílejí. Současně také přeje všem lidem dobré vůle
krásné, požehnané a pokojné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku 2013.
Připravil: Ing. Milan Pospíšilík

Svoz komunálního odpadu z popelnic v obci Prosenice v roce 2013
Technické služby města Přerova zajišťují svoz komunálního odpadu z popelnic v obci Prosenice vždy v lichý týden ve čtvrtek odpoledne.
odpoledne
14 denní svoz
3. ledna, 17. ledna, 31. ledna, 14. února, 28. února, 14. března, 28. března, 11. dubna,
25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června, 4. července, 18. července,
1. srpna, 15. srpna, 29. srpna, 12. září, 26. září, 10. října, 24. října, 7. listopadu,
21. listopadu, 5. prosince, 19. prosince.
Měsíční svoz
17. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května, 6. června, 4. července, 1. srpna,
29.srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.
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Rozvrh bohoslužeb o vánočních svátcích v kostele v Prosenicích
Neděle 23.12.2012 – 4. neděle adventní mše s. v 7.45 hodin
Pondělí 24.12.2012 – Štědrý den mše sv. ve 19.30 hodin
Úterý 25.12.2012 – Boží hod vánoční - mše sv. v 7.45 hodin
Středa 26.12.2012 – sv. Štěpán
mše sv. v 7.45 hodin
(při mši vystoupí soubor Hanácké Prosének s pásmem písní a koled)
Neděle 30.12.2012 - nedělní mše sv. v 7.45 hodin
Úterý
1. 1. 2013 – Nový rok
- mše sv. v
7.45 hodin
Po dobu svátků až do „Hromnic“ bude v kostele vystaven také krásný betlém, který
vlastnoručně vyřezal pan Ladislav Frélich.

Pozvání na Silvestra
Obecní úřad Prosenice srdečně zve všechny spoluobčany na společné zakončení
roku 2012. Silvestrovské posezení se bude konat v pondělí 31. prosince 2012 od 20.oo
hodin v sále OÚ v Prosenicích. O půlnoci přivítáme Nový rok na nádvoří ohňostrojem.
ohňostrojem
Přijďte i se svými přáteli posedět, zazpívat si při harmonice a veselit se až do rána.
Přineste si něco „na zub“ a „na zapití“ a nezapomeňte doma dobrou náladu.
Těšíme se na Vás. Srdečně zve obecní úřad.

Přehled společenských a jiných akcí
Ponděli 31. prosince 2012 - Silvestrovské posezení - 20.oo hod v sále OÚ
Sobota a neděle 5. a 6. ledna 2013 - Tříkrálová sbírka v obci
Sobota 19. ledna 2013 - Myslivecký ples - 20.oo v KD Prosenice
Středa 23.ledna 2013 - Prosenská mažoretka 2. ročník soutěže souborů z Moravy
Čtvrtek 31.ledna 2013
- Turnaj ve stolním tenise v sokolovně
Sobota 2. února 2013
- Hasičský ples - 20.oo hod v KD v Prosenicích
Sobota 9. února 2013
- Vodění medvěda po Prosenicích
Sobota 16. února 2013 - Rybářský ples - 20.oo hod v KD v Prosenicích
Únor 2013
- Dětský karneval (termín bude upřesněn ) - Sokolovna
Neděle 10. března 2013 - Beseda s důchodci - 14.oo v sále OÚ v Prosenicích
Neděle 17. března 2013 - Vynášení smrtky po Prosenicích (Hanácké Prosének)
Sobota 23. března 2013 - Večírek SRPŠ – Šibřinky – 20.oo hod v Sokolovně
Sobota 30. března 2013 - Velikonoční „řehtání“
„řehtání po Prosenicích (Prosének)
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Společenská kronika - jubilanti
Květen:

50
50
60
60
70
75
80
85
85

-

Marie P l š k o v á
Jitka V a ň k o v á
Ladislav Š i m a r a
Axel R i e s n e r
Vladimír S a j d l
Miroslav S p á č i l
Anna K r e j č í
Anežka S l o ž i l o v á
Vladimír S k á c e l

Červen:

50
50
60
60
75
80
80

-

Milan M á d r
Rostislav M i n i s t r
Josef J e m e l k a
Jitka K r a t o c h v í l o v á
Jaroslava D o h n a l o v á
Ladislav P ř i k r y l
Jarmila D a v í d k o v á

Červenec:

50
60
60
70
80
85
85
85

-

Pavel K u b j á t
Hana M a r t i n č í k o v á
Marie M u š á l k o v á
Ludmila Š o u s t a l o v á
Božena B a i t a r o v á
Jaroslava V l á č i l o v á
Vilemína M a r t i n č í k o v á
Zdena Š m a t l á k o v á

Srpen:

50
50
60
70

-

Karel N ě m e c
Bohumil Č v r t n í č e k
Josef H e r y á n
Bohumila Š p a n i e l o v á

Září:

60 - Miroslav Z a m a z a l
60 - Vlastimil C h a l u p a
60 - Josef K u š t e i n
60 - František L a k o m ý
70 - Vladimír D v o ř á k
70 - Věra Š i m č á k o v á
80 - Miroslav M i k u l a
92 - Julie K o ž u c h o30
vá

Společenská kronika - jubilanti
Ř í j e n:

50
50
60
90

-

Listopad:

60 - Ing. Ivan B e d n a ř í k
85 - Rostislav H r a d i l

Prosinec:

60
70
75
90
94

-

Vítězslav R é d r
Magda V o k o u n o v á
MUDr. Milada S k ř i v á n k o v á
Anna K l e i b l o v á

Marie R y b k o v á
Marie B o ž k o v á
Eva S k ř í t e c k á
Anežka M a r t i n č í k o v á
Miroslav K u č e r a

Sňatek: červen: Josef K u š t e i n a Oksana Z i n e t s
Narozené děti:

květen - Valentýnka D u š k o v á
říjen
- Tomášek D o u p a l
Blahopřejeme !
***

Úmrtí:

20. 4. 2012
17. 5. 2012
9. 8. 2012
9. 9. 2012
14. 9. 2012
26. 10. 2012
1. 12. 2012

-

Jaroslav O n d e r k a
Ladislav Š i m a r a
Rostislav P a n á k
Eva S m u t k o v á
Milan V á l e č e k
Vlasta F a l t ý n k o v á
Radim S m u t e k
Vzpomínáme
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-

49
86
71
53
62
82
55

let
let
let
let
let
let
let

„Hodiny tiše našlapují ve sněhu,
stačí pár kroků – rok se uzavírá.
Končí čas starých lásek, starých příběhů,
rodí se předsevzetí průzračná a čirá.“

Spokojené prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody
v novém roce 2013
přeje
všem našim spoluobčanům a čtenářům
Obecní úřad Prosenice
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